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چکیده :حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این
راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده
خواهد شد .یکی از حقوق زوجین ،حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است .از
این رو ،نظام حقوقی اس�لام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین ،مبانی خاص
دارد .به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پارهای از آنها را برای
زن مناسبتر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوتهای ذاتی میان
دو جنس اس��توار ساخته اس��ت .حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و
حقوق اسالم ،شامل سه دسته(مشترک ،مختص زوجه و مختص زوج) است ،اما از
آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخالق دارد ،در طول
زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است .و نظر فقها و اندیشمندان هم ،از
عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها ،بیتأثیر نبوده است .پژوهش حاضر به روش
تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در
آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
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مقدمه
خانواده نهادی با ویژگیهایی خاص است که هم دربردارندة قراردادی قانونی است و هم پیمانی عاشقانه.
براس��اس ماده ( )1102قانون مدنی ،همین که نکاح به طور صحیح واقع ش��د ،رابطة زوجیت بین طرفین

موجود ،و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار میشود .در اکثر عقود این امکان وجود دارد
که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانوناً برعهده گرفته است سرباز زند ،که عقد نکاح از این قاعده
مستثنینیست.

پیمان زناش��ویی ،اتحاد عاطفی و پیوند معنوی بین زن و مرد اس��ت و بهمحض انعقاد نکاح ،رابطهای

حقوقی تحت عنوان زوجیت ،بین زن و شوهر برقرار میگردد و هرکدام از ایشان ،در قبال یکدیگر حقوق
و تکالیفی خواهند داش��ت(کاتوزیان .)155 :1382بنابراین ،یکی از حقوق زن و مردی که پیوند زناشویی

میبندند ،حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است .حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین ،عبارت است

از حقوق و تکالیفی که هر یک از زوجین از قبل آنها ،نه مالی را به دست میآورد و نه مالی را از دست
میدهد ،بلکه این حقوق و تکالیف صرفاً دارای جنبة معنوی است .همچنین بدیهی است هر چیزی که برای
هر یک از زوجین ،حق به حساب میآید ،برای طرف دیگر تکلیف محسوب میشود.

با اینکه در میان حقوق زوجین نسبت به یکدیگر ،حقوق غیر مالی در مقایسه با حقوق مالی از اهمیّت و

نقش بیشتری برخوردار است ،ولی متأسفانه از آن غفلت شده ،یا کمتر به آن پرداخته شده است .به طوری
که هر گاه س��خن از حقوق ناش��ی از عقد نکاح به میان میآید ،مهریه ،نفقه و حقوق مالی از این قبیل به

ذهن متبادر میگردد ،و این امر از آن روس��ت که در آثار اساتید ،نویسندگان و محققین بیشتر به حقوق

توجه شده است .این در حالی است که در نهاد خانواده ،این حقوق نسبت
مالی زوجین نسبت به یکدیگر ّ
به حقوق غیر مالی از آثار و نتایج کمتری برخوردارند .مهمتر اینکه ،منش��أ و ریشة بسیاری از اختالفات

زوجین ،رعایت نکردن حقوق غیر مالی ایشان نسبت به یکدیگر است ،گرچه مسائل مالی جایگاه خود را
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دارند ،اما با توجه به طبیعت خانواده ،و از آنجایی که در این نهاد حقوق در خدمت اخالق بوده و اخالق

مقدم بر حقوق است ،رعایت حقوق غیر مالی زوجین میتواند نقش چشمگیری در تقویت این نهاد ایفا
کند.

حق غیر مالی امتیازی است بدون ارزش داد و ستد ،که به طور مستقیم به پول مبادله و ارزیابی نمیشود،

مانند زوجیت ،والیت و حضانت .موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص و هدف آن مشارکت در بنای
جامعه و همچنین رفع نیازمندیهای عاطفی و اخالقی انسان است (کاتوزیان ب.)1 :1371

الزم به ذکر است که حق غیر مالی و حق معنوی متفاوت از یکدیگرند ،چرا که حق معنوی در مقابل

حق مادی است و آنچه غیر مادی باشد ،معنوی نامیده میشود .حق معنوی امتیازی است غیر مادی و قانونی

حق دارندة ورقة اختراع ،حق مؤلف و یا حق کار فکری اشاره کرد.

مقـــاله

خارج از حقوق بر اعیان است (جعفری لنگرودی  .)1712 :1381به عنوان مثال برای حق معنوی میتوان به
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حقوق و تکالیف زوجین ،با وجود جایگاه گستردهای که در پژوهشهای اسالمی معاصر دارد به علت

عدم آشنایی همچنان یکی از معضالت موجود در خانوادههاست ،که در این نوشتار قصد براین است که به
نقد و بررسی یکی از مسائل مورد ابتالی جامعه با بررسی آثار امام خمینی پرداخته شود.

.1حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین

.1-1حسن معاشرت

خانواده نهادی مقدس است که در همه جای جهان برای آن اهمیت خاصی قائل هستند این در حالی است
که برای حفظ چنین نهادی قانون نیز مواضعی را تعیین کرده است که یکی از مهمترین این قوانین«حسن

معاشرت میان زن و شوهر» است .در واقع در نظام حقوقی اسالم ،معاشرت به معروف برای زوجین یک
اصل حقوقی و یک حکم اخالقی است که به نوعی ،عمل به تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر است .و

نباید از نظر دور داشت که مالک و معیار در حسن معاشرت ،عرف و آداب و رسوم محل زندگی زن و
در حقوق ایران معنای آیه  19سوره نساء در ماده  1102قانون مدنی در فصل مربوط به حقوق و تکالیف

زوجین نسبت به یکدیگر وارد شده است.

زن و مرد وظیفه دارند در زندگی مشترک خانوادگی و زناشویی ،نسبت به هم خوشرفتار ،خوشرو و

خوشگو باشند و از هر گونه بدرفتاری ،ترش روی و بدگویی دوری نمایند ،مگر اینکه عذرشرعی ،قانونی
و عرفی داشته باشند .و در روش قانونگذاري در اسالم ،ارکان نظام خانواده بر اصول اخالقی ،چون مودت

و رحمت ،عفو ،فضل ،اغماض و گذشت ،صلح و رعایت مصلحت خانواده ،حاکمیت صفا و صمیمیت،

احترام و کرامت و  ...استوار است و اینها اموري است که فرآیندي برتر از عدل و مساوات و استیفاي حقوق
صرف دارد (میرخانی .)17 :1379

دس��تورات متعددي در قرآن کریم وجود دارد ،مبنی بر آنکه روابط زوجین بر پایه معروف باش��د.
مهمترین آیهاي که در این زمینه میتوان به آن استناد کرد ،آیه  19سوره مبارکه نساء استَ « :وعا ِش ُرو ُه َّن

ب ِال َم ْع ُر ِ
وف»« :با زنان به شيوة معروف زندگى كنيد»( نساء .)19 :معروف در برابر منکر ،به معنای رفتاری است
که از نظر شرعی و عقلی پسندیده باشد .گرچه خطاب در آیه متوجه مردان است ،زنان نیز همین وظیفه
را دارند.

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

حفظ شأن اوست .البته عرفی که منطبق بر عقل سلیم بوده و با اهداف تشکیل خانواده مغایرت نداشته باشد.
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عالمه طباطبایی ،ذیل آیه  228بقره 1میگوید که چون اسالم ،شریعت خود را بر اساس فطرت وخلقت

بنا کرده است «معروف از نظر اسالم همان چیزى است که مردم آن را معروف بدانند ،البته مردمى که از
راه فطرت و از حد نظام خلقت منحرف نگردیده باشند» (طباطبایی1419ج.)232 :2

در بسیاري از تفاسیر دیگر نیز ،با بیان اینکه ،نظام اسالمى در بسیارى از تشریعات خود به عرف عام تکیه

میکند ،در مورد این آیه با اشاره به رعایت حقوق عرفی زن به وسیلة همسر ،معروف معادل با عرف دانسته

شده است(حسینیمراغی1418ج166 :2؛نجفیخمینی181 :1398؛ گروهی از مترجمان1377ج.)44 :2

و در برخی تأکید ش��ده که مقصود از عرف ،عرف زوج یا خانواده او نیس��ت ،بلکه ،عرف عقال و

ع��رف متدینین ،مورد نظر اس��ت (حسینیش��یرازي 1424ج .)456 :1بنابراین ،با توجه به نظرات مفس��ران،
میت��وان گف��ت ،خداون��د مالك معاش��رت در روابط زوجی��ن را عمل به مع��روف قرار داده اس��ت.

 .1-1-1معاشرت به معروف در قانون

اصل معاشرت به معروف ،یک اصل قرآنی و قانونی ثابت و حاکم بر روابط زوجین است ،که همه قوانین

در ارتباط با وظایف و تکالیف زوجین را تفسیر میکند.

به عب��ارت دیگر بعد از ازدواج ،در موقعیتی که قانونگ��ذار ،در عرصة حقوق متقابل زوجین ،براي

هر یک از زن و مرد ،وظیفهاي را تعیین مینماید ،اصل معاش��رت به معروف ،به عنوان موازنهاي در نظام
خانوادگی ،مانع آن میشود که طرفین از ناحیة حقی که به آنها داده شده است ،ضرري بر شخص مقابل
وارد کنند .در رابطه با معناي معروف در این آیة ش��ریفه ،عالمه طباطبایی مینویس��د« :کلمه معروف ،به
معناى هر امرى اس��ت که مردم در جامعه خود ،آن را شناخته و با آن مأنوس باشند و بدان جاهل نباشند.
معناى امر به معاشرت به معروف ،معاشرتى است که در بین مأمورین به این امر ،یعنى مسلمانان ،معروف

باشد .معاشرتى در میان انسانها معروف و شناختهشده است و در بین آنها متعارف میباشد که یک فرد
جامعه ،جزء مقوم جامعه باشد ،یعنى در تشکیل جامعه دخیل باشد و دخالتش مساوى باشد با دخالتى که

| سال نوزدهم | شماره هفتاد و شش | پاییز 1396

سایر اعضا دارند و در نتیجه تأثیرش در به دست آمدن غرض تعاون و همکارى عمومى ،به مقدار تأثیر سایر

افراد باشد  ...این ،آن معاشرتى است که در نظر افراد جامعه معروف است .در مقابل ،معاشرت غیرمعروف
این است که دیگران به او ستم کنند و استقالل او در جزئیت براى جامعه را سلب نموده و او را تابع و غیر
مستقل سازند؛ به این معنا که دیگران از حاصل کار او بهرهمند شوند ،ولى او از حاصل کار دیگران بهرهاى

نبرد»(طباطبایی 1419ج .)255 :4

با کنکاشی در قانون متوجه میشویم که تعیین نوع تکالیف مربوط به زوجین از چشم قانونگذار دور

«.1ول َ ُه َّن ِم ْث ُل ال َّ ِذي َع َل ْيه َِّن ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف.»...
َ

یک از زوجین از وظیفة خود بر اساس قانون با او برخورد شود.

مقـــاله

نمانده و این امر را در قانون مدنی (مواد  )1102-1119به طور مشروح بیان میدارد تا در صورت تخلف هر
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ماده  1103قانون مدنی زن و ش��وهر را مكلف به حس��ن معاشرت ميداند و ماده  1108ميگويد اثر

سوءمعاشرت زن ،بيبهره ماندن او از نفقه است و ماده  1111قانون مدنی مربوط به سوءمعاشرت مرد است.
قانون در صورت استنكاف مرد از دادن نفقه و ديگر موارد ،تدابير الزم را انديشيده است.

پس شیوه قانونگذاری بر خانواده به عنوان پایگاهی برای رشد عواطف انسانی و ارضاء نیازهای فطری
و تکامل مراحل عقالنی که متأثر از همین امور است کام ً
ال متمایز از سایر سیستمهای حقوقی است که در

قالب آییننامههای اداری صرف ،قابل تحقق و توجیه باشد.

عملنکردن به حسن معاشرت ،بهعنوان یکی از اصول بنیادی اخالقی در خانواده ،ضمن اینکه منجر به

اثرات سوء بر خانواده و فرزندان میشود ،از لحاظ حقوقی نیز ضمانتاجرایی را به دنبال دارد؛ بهطوریکه

زنان میتوانند به استناد سوءمعاشرت ،طالق را مطرح کنند که در قوانین مواردش احصاء شده است.

البته محدوده و مصادیق این حس��ن خلق نیز از نگاه حقوقدانان به مفهوم عرفی حوالهش��ده ،حسن

میکند .عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن فرهنگ و نیز اخالق مذهبی و رفتاری در میان هر قوم،
مفهوم خاصی از حسن معاشرت بهوجود میآورد.

در تنظيم روابط زن و ش��وهر ،اخالق بيش از حقوق حكومت مىكند؛ برخالف آنچ ه برخی تصور

ميكنند ،خانواده تنها يك سازمان حقوقى نيست و قانون توانایى ايجاد نظم در آن را ندارد ،بلکه خانواده
سازمانى است مخلوط از قواعد حقوقى و اخالقى كه نميتوان آن دو را از هم جدا كرد .در اين اختالط نيز
غلبه با اخالق است؛ چون نه تنها بيشتر قوانين راجع به آن ضمانتاجراى مؤثری ندارد ،بلكه آنچه هست

از اخالق مذهبى و اجتماعى ناشى شده و در مقررات دولتى نفوذ كرده است.

در اين رابطه سخن از عواطف انسانى و عشق و صميميت و وفادارى است و حقوق براى حكومتكردن

بر آنها ناتوان است .به زور نه میتوان مرد را به حسن معاشرت با زن واداشت ،و نهزن را به اطاعت از شوهر

و وفادارى به او مجبور كرد .بر اين اتحاد معنوى ،تنها اخالق مىتواند حكومت كند و حقوق ناگزير است

به جاى اتكاء به قدرت دولت ،دس��ت نياز به س��وى اخالق دراز كند .بر همین اساس است که در حقوق
ایران معنای آیه  ۱۹س��وره نس��اء در ماده  ۱۱۰۲قانون مدنی در فصل مربوط به حقوق و تکالیف زوجین
نسبت به یکدیگر وارد شده است؛ مطابق این ماده ،زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

س��لوک مفهوم عرفی دارد و بر حس��ب زمان و مکان ،آداب و رس��وم اقوام و طوایف و خانوادهها فرق
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.1-1-2حسن معاشرت و معروف در نگاه فقیهان و مفسران

عالمه طباطبایی در تعریف معروف میفرماید« :معروف همان چیزی است که متضمن هدایت عقل ،حکم

شرع ،فضلیت ،محاسن خلق نیکو ،سنت های حسنه و آداب است»(طباطبایی 1363ج.)228 :2

طبرسی در توضیح آیه «عاشروهن بالمعروف» مینویسد«:مقصود همزیستی مطابق با فرمان خداوند

است که ادای حقوق زن باشد ،مانند حق بهرهوری جنسی ،پرداخت نفقه و سخن زیبا ،معروف آن است

که آزار جسمی و گفتاری به زن روا ندارد و در رویارویی با او گشاده رو باشد (طریحی 1375ج .)25 :3

راغب در مفردات ،هر دو حس��ن عقلى و ش��رعى را در مفهوم معروف نهفت��ه مىداند :معروف نام
هركارى اس��ت كه عقل يا ش��رع ،حسن و بايستگى آن را دريابد؛ و َ
منكر ،نام هر كارى است كه عقل يا

شرع آن را زشت و ناپسند بداند ....از همينرو به ميانهروى در بخشش ،معروف گفته مىشود؛ زيرا كه از
منظر عقل و شرع پسنديده است (راغب اصفهانى :1992ماده معروف) .بدينسان معروف با پيشوند معاشرت

را مىتوان شيوه رفتارى پسنديده از منظر عقل و شرع توصيف كرد.

زمخشری (1415ج )49 :1و فخررازى (بیتاج )12 :10پرداخت نفقه زن و خوشزبانى را از مصداقهاى

معروف برش��مردهاند .هنگامیکه س��خن از معروف و اینکه مفهوم معروف چیست به میان میآید ،در
مواردی که آیات و روایات ،محدوده آن را مش��خص کرده ،تکلیف معلوم است؛ اما در مفهوم معروف
آنجایی که ارجاع به عرف و عقل داده میشود ،تکلیف و مالک چیست؟

در این زمینه ،معیارها متفاوت اس��ت ،برخی مالک را طبع و خوش��ایند زن میدانند و برخی نگاهی

کلیتر داش��ته و مالک را عرف مردم یک س��رزمین یا طایفه میدانند که با توجه به آن ،عرف معروف
س��نجیده میشود ،و برخی عالوه بر طبع و پس��ند زن ،شأن و جایگاه اجتماعی او را نیز در نظر میگیرند
و حس��ن معاشرت را در طبقات مختلف اجتماعی متفاوت میدانند(رشیدرضا 1393ج .)406 :4شاید بتوان

بهترین دیدگاه را که هم با مبانی قرآن سازگارتر است و هم با اهداف تشکیل خانواده موافقتر ،نظر عالمه

طباطبایی دانست که ذیل تفسیر آیه بدان پرداختهاند (طباطبایی1419ج )404: 4ایشان معتقدند معروف ،هر
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امرى است كه مردم آن را بشناسند ،انكار نكنند و با آن ناآشنا نباشند .ایشان در ابتدا معروف را در چارچوب

جامعه بررس��ی میکنند و هر فرد از جامعه را عضوی مستقل و آزاد میداند که در قوام جامعه و بهدست
آوردن اهداف جامعه به اندازه دیگران ثأثیرگذار است ،و معروف چون مقید به معاشرت شده است ،بايد

مقصود از آن معاشرتى باشد كه معروف ميان مخاطبان است.

 .1-2معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده
حق غیرمالی مشترک دیگری که بر زوجین محول شده« ،معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده»

یکدیگر معاضدت نمایند» معاضدت و همکاری زن و شوهر ،موجب تحکیم پایههای خانواد ه شده و از

مقـــاله

اس��ت که ماده  1104قانون مدنی میگوید« :زوجین باید در تش��یید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به
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امکان هر گونه تزلزل و ناپایداری که از عدم همکاری زوجین حاصل شود ،جلوگیری میکند .قانون مدنی
همکاری زن و شوهر برای تربیت فرزند را پس از همکاری آنان در تشیید مبانی خانواده الزم میداند .و

منظور ماده این است که زن و شوهر باید در کلیه امور مربوط به زندگی مشترک ،با هم همکاری و همیاری
داشته باشند .مراد از تشیید مبانی خانواده ،تالش زن و مرد در نزدیکساختن منش و روش و خلقوخوی

زن و مرد به یکدیگر است.

زندگی مش��ترک یک کار گروهی محس��وب میشود که اگر همکاری مناس��بی بین زن و شوهر

نباشد کارها به خوبی صورت نمیگیرد .در فرهنگ اسالمی کار مرد در خانه و کمک او به همسر بسیار
ارزش��مند تلقی شده است.زن و مرد باید در پیش��برد و تحکیم زندگی خانوادگی ،همکاری و همراهی
داش��ته باشند و معیار این همکاری هم بنا بر انتظار عرف و فرهنگ زمان و مکان و موقعیت آن دو است.

.1-3تربیت فرزند
مادر است و به همفکری و همکاری و جدیت آنان نیاز دارد .پدر در این مورد مسؤولیت سنگینتری را بر
عهده دارد ،اما نقش مادر حساستر و سازندهتر است .زن و مرد ،هر دو موظفند در حد توانایی و مقتضای

عرف زمان و مکان و موقعیت در رشد و پرورش فرزند ،کوشش نمایند .امام خمینی در سخنانی ،اهمیت

خانواده در تربیت فرزندان را تا جایی میداند که شغل بچهداری و تربیت صحیح بچه را هم ردیف رسالت
انبیا ذکر میکند:

 ...مادر كه بچه در دامن او بزرگ مىش��ود بزرگترين مسئوليت را دارد؛ وشريفترين
شغل را دارد :شغل بچه دارى .شريفترين شغل در عالم بزرگ كردن يك بچه است،

و تحويل دادن يك انس��ان اس��ت به جامعه .اين همان بود كه خداى تبارك و تعالى
در طول تاريخ برايش انبيا فرس��تاد ،در طول تاريخ از آدم تا خاتم .انبيا آمدند انسان

درست كنند (امام خمینی1385ج.)464 :7

س��خن امام خمینی در باب اهمیت و ضرورت خانواده و بویژه «زن» در تربیت کودک بسیار است.از

دیدگاه ایشان شخصیت کودکان در خانواده شکل میگیرد و خانواده از دو راه وراثت و محیط نقش اساسی
خود را در پرورش کودکان ایفا میکند و نتیجة فعالیتهای تربیتی والدین بالندگی همه جانبۀ شخصیت

کودک یعنی ابعاد (دینی ،عاطفی ،علمی ،اجتماعی و  ) ...است (امام خمینی 1385ج283-284 :7؛ ج.)199 :6

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

نگهداری از فرزندان و حفظ سالمت و پرورش جسم و جان و تعلیم و تربیت آنان وظیفه مشترک پدر و
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 .1-4وفاداری
هر تشکيالتي براي بقاي خود نيازمند حداقل وفاداري و صميميت است .ترک زوج يا زوجه از منزل به
منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج به يکديگر سپردهاند .زوجين بايد قابليت پاسخگويي به

مسؤوليت و مشکالت طرف مقابل را داشته باشند .همچنین زن و مرد نباید رابطه نامشروع با فرد دیگری
داشتهباشند.

.1-5تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی
یکی از اصول و مبانی حقوق خانواده در اس�لام اصل گذشت و اغماض در مواردی است که مصلحت

عمدهتری چون حفظ کیان خانواده مطرح است .باالترین حد سازش و گذشت پس از پیوند ازدواج این
فرموده قرآن اس��ت«:فَإ ِْن َك ِر ْهتُ ُمو ُه َّن ف ََعسى أَ ْن تَ ْك َر ُهوا َش ْيئ ًا َو يَ ْج َع َل اهللُ في ِه َخ ْيرا ً َكثيرا ً» (نساء .)19:اگر به
دالیلی از همسران و زنان خود رضایت کامل ندارید ،ولی به خاطر مصالح خانواده و ارج گذاشتن به این
پیوند ،در حفظ این بنا میکوشید و کانون گرم خانواده را ویران نمیکنید و شیوه سازش و معاشرت احسن
را رعایت میکنید ،خداوند به جبران این عمل ،خیر و برکات فراوان نصیب شما میگرداند که از آن جمله
اعطای فرزندان صالح و شایسته و برکات دیگر است.

این فرهنگ قرآنی ،خطاب به کسانی است که با عدم توافق اخالقی ،عاطفی یا مسائل دیگری که با

همسرانشان دارند ،روی به طالق میآورند و در راه سازش شکیبا نیستند و گسستگی را بر پیوستگی ترجیح

میدهند .قرآن پیوند ازدواج را «میثاق غلیظ» مینامد(نس��اء ،)21:یعنی معاهده و عقدی محکم و اس��توار.
لذا طرفین این پیمان در حفظ ،قوام و استحکام آن باید رعایت تمامی اصول ارزشمند زندگی را بنمایند

که عمدهترین آن حس��ن معاشرت اس��ت .امروزه بیتوجهی به ارزشهای اخالقی و مصالح خانوادگی
و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و توجه خاص به ابعاد مادی زندگی زمینهس��از نابسامانیهای خانواده و
تصمیمگیریهای ناپخته و عجوالنه دربارة طالق و جدایی میشود .عدم توجه به عوارض سوء ناشی از
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جدایی از جمله بیسر و سامانی و سرگشتگی افراد خانواده بعد از طالق ،عواملی هستند که خانواده را به
پرتگاه سقوط میکشاند.

آموزش رموز رفتاری در خانواده ،برقراری ارتباط حسنه و ایجاد تفاهم در مقاطع خاص برای جوان در

آستانة ازدواج ضروری است .همچنین در جهت ابقا و احیای ارزشهای الهی در خانواده قوام بخشیدن به
سنتهای حسنة مذهبی و ملی در کنار رشد و توسعه صنعتی یکی دیگر از تعلیماتی است که جوان امروز

بایدببیند.

 .2-1پذیرش ریاست شوهر

مقـــاله

 .2وظایف زن در برابر شوهر(حقوق مردان نسبت به زنان)
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اگر در زندگی زناشویی و خانوادگی مشکلی و مسئلهای پیش آمد ،حل آن با نظر نهایی شوهر است .البته

این وظیفه شوهر ،نباید خارج از حسن معاشرت و معاضدت ،شرع و قانون باشد و باعث سوء استفاده شوهر

شود.

بررسی مواد قانون مدنی در زمینة مدیریت و سرپرستی خانواده نشان میدهد که «ریاست مرد» در دو

قسمت مطرح میگردد:

 .1ریاست شوهر بر زن یا ق ّوامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده  1105ق.م)

 .2ریاست پدر بر فرزند یا والیت پدر که در رابطه پدر و فرزندی است (مستفاد از مواد  1105و 1180
و  1181ق.م).

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده ،عنوانی جامع نسبت به این دو موقعیت است ،و بیشک این امر

مهم ،در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد (حائری965 :1379؛ عاملی.)65-66 :1350

دارد ،البته ميتوان آراء و نظرات آنان را در دو گروه عمده بيان كرد  :گروهي از فقها قلمرو رياست شوهر
بر زن را محدود به روابط زناشويي دانستهاند و گروهي ديگر رياست شوهر بر زن را به صورت عام دانسته

و آن را مقيد به رابطة زوجيت و امور زناشويي نميدانند و هر كدام نيز داليل و استداللهاي خاص خود

را مدنظر داشتهاند(پروین و حسینی.)70 :1392

آنچه در فقه و حقوق اس�لامی تحت عنوان ق ّوامیت شوهر آمده است ،به طور عمده برگرفته از آیة

ش��ریفة « ا ِّلر ُ
ون َع َلى النِّس��اء( »...نساء )34 :است« .قوامة» در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا
جال قَ َّو ُام َ
مال (ابراهیم و دیگران  )768 : 1989آمده ،همچنین گفتهاند که « قوامة » در لغت به مفهوم محافظت کردن

و رعایت مصالح فرد است (سایس و دیگران  )455:1415و از همین ریشه است «قیّم» ،به معنای کسی که بر
امور چیزی قیام می کند و متولی آن میشود و آن را اصالح میکند(وزارة االوقاف والشوؤن االسالمیة-

الکویت بیتاج75 :34؛ ابن منظور  19997ج« )347 :5ق ّوام» نیز به معنای قیم است ،با این تفاوت که ق ّوام بلیغتر

و رساتر است و او کسی است که قیامکننده و عهده دار مصالح و تدبیر است(فراء بغوی  1407ج.)169 :5

محمد بن جریر طبری از قدیمیترین مفسران اهل سنت در این باره میگوید« :مردان قائم بر زنانشان

در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران میباشند» و آنگاه از ابن

عباس نقل میکند که گفته است :منظور از ق ّوامون در آیة شریفه ،یعنی امرا و حاکمان ،و بر زنان است که
طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند(طبری بیتا ج.)290 :8
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ابن کثیر دمشقی نیز معتقد است« :مرد قیم بر زن ،رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کنندة

وی به هنگام کجروی و انحراف است»(ابن کثیر 1412ج.)503 :1

جاراهلل زمخشری نیز گفته است« :ق ّوامون علی النساء؛ یعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سیطره

دارند ،همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند»(زمخشری1415ج.)495 :1
ي أَن ْ ُف ِس��ه َِّن بِال ْ َم ْع ُروف»(بقره)234:
ناح َع َل ْي ُك ْم فيما ف ََع ْل َن ف 
عالّمه طباطبایى در تفس��یرى از آیة « فَال ُج َ

تصرفاتش
مىفرماید :همچنین قیّومیت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و ّ
در آنچه مالک آن است ،بکند و معناى قیّومیت مرد این نیست که استقالل زن را در حفظ حقوق فردى

و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند .پس زن همچنان که استقالل و آزادى خود را دارد مىتواند
حق��وق فردى و اجتماعى خ��ود را حفظ کند و از آن دفاع نماید و براى رس��یدن به این هدفهایش به
مقدّماتى که او را به هدفهایش مىرساند ،متو ّسل شود(طباطبایی1419ج.)544 :4

گروهي از فقها با استناد به آنكه ،مهمترين دليل و مدرك شرعي براي رياست شوهر بر همسرش ،طبق
آيه  34س��وره نس��اء ،انفاق زن از طرف شوهرش است و تكليف انفاق زوج نسبت به زوجهاش صرفاً در
صورت وجود رابطة زوجيت ،بر ذمة زوج ايجاد میشود ،قلمرو رياست شوهر بر زن را محدود به روابط
زناشويي دانستهاند؛ از جمله عالمه طباطبايي كه بيان داشتهاند« :قواميت مرد بر همسرش به گونهاي نيست
كه اراده و تصرف زن را در ملك خويش سلب كند يا زن را از استقالل و حفظ حقوق اجتماعي و فردي
خود و دفاع از آن باز دارد ،بلكه معني آن اين است كه چون مرد در مقابل تمتع خود از زن ،مالي را به او

میپردازد ،زن نيز بايد در آنچه مربوط به تمتع مرد است مطيع وي باشد و در غياب شوهر حافظ ناموس او
باشد» (طباطبایی 1419ج.)344 :4

عالمه فضل اهلل نيز در اين باره مينويسد «:برخي مصداق رياست مرد بر زن را توسعه ميدهند تا شامل

هر چيزي بشود ،به طوري كه مرد قائم به كارها و امور مختلف زن شود و هر چيزي نميشود ،بلكه مختص

به دايرة زوجيت و رابطة همس��ري است» (فضل اهلل .)113 :1421ايشان در جاي ديگر مينويسد « :اسالم بر
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زن فرض نكرده كه از ش��وهر به طور مطلق اطاعت كند ،به گونهاي كه تفكر و خواس��ت او در زندگي

خصوصي و اجتماعیاش مختل شود» (فضل اهلل .)91 :1420ميتوان گفت قانونگذار نيز به تبعيت از نظر اين
گروه از فقها ،در ماده  1105قانون مدني مقرر كرده است« :در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص
شوهر است» پس قانون مدني به صراحت رياست مرد بر خانواده را محدود به رابطة زوجيت كرده و به نظر

ميرسد اين ديدگاه كه قانونگذار ما نيز آن را پذيرفته است بيشتر با اصل آزادي اراده و عدم سلطة فردي
بر ديگري س��ازگار اس��ت و از سوي ديگر عقل نيز آن را تأييد ميكند .اما با اين همه ،گروهي از فقها و
انديشمندان ،رياست شوهر بر زن را به صورت عام دانسته و آن را مقيد به رابطة زوجيت و امور زناشويي

مردان بر زنان دانستهاند(پروین و حسینی.)70-71 :1392

مقـــاله

نميدانند و حتي گروهي از مفسران پا را فراتر گذاشته و قواميت مرد را به حكومت والي و حكمراني مطلق
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البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را ،نوعی برتری و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر

زنان میداند ،دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ
اس��ت .به عنوان نمونه :شیخ طوسی بیآنکه اذعانی به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد ،فرموده است:

«ق ّوام بر دیگری ،کسی است که متکفل و عهده دار هزینه ،پوشاک و سایر نیازمندیهای او میشود( ».شیخ

طوسی1388ج  )20 :6پارهای از مفسران نیز در این باره نوشتهاند« :ق ّوامون ،یعنی قائم بر امر زنانند ،درکارهای
آنان قیام و ایستادگی و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند» (میرزا خسروانی1390ج.)197 :7

جالب اینکه برخی حتی وجود برتری و اشراف را برای مرد مردود دانستهاند ،تا جایی که ق ّوام بودن

مرد را به نوعی تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبری و ریاست او را نیز در راستای آن توجیه نمودهاند
(جوادی آملی .)366 :1372

با مطالعه آثار امامخمینی تلویحاً میتوان اس��تخراج کرد ک��ه وی بیان میدارد ،یکی از وظایف زن

اسالمی به همان اندازه که به اجتماع و مملکت اهمیت داده ،به خانواده نیز اهمیت و اصالت بخشیده و در

تمام زمینهها برای هرکدام قوانین مستقل و جدا مقرر داشتهاست ،چنانچه در جنب والیت امام و رهبر بر

مردم ،والیت پدر نسبت به اعضای خانواده را مقرر داشته است(بیآزار شیرازی.)84 :1383
.2-2تمکین زن نسبت به مرد

زن باید در نزدیکی جنس��ی و دیگر بهرههای شهوی مرد با او ،حالت پذیرش و آمادگی در حد توانایی

جسمی و روحی ،بنابر انتظار عرف داشته باشد .مگر اینکه دارای عذر شرعی و قانونی مثل عادت زنانگی،

مریضی و  ...باشد.

یکی از وظایف زن  ،این است که نیازهای جنسی همسرش را برطرف کند .هرچند قانون در این مورد

ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفا کرده است .ولی در فقه در این مورد بیانات فراوانی وجود
دارد از جمله اینکه شوهر حق دارد هر زمان که بخواهد ،از همسر خویش بهره ببرد ،مگر زن ،مانع شرعی

یا وظیفه مهمتری داشته باشد و بر زن الزم است که منافیات این حق شوهر را برطرف سازد(خویی 1410ج

 .)۱۰۹ :۳در احکام فقهی دیگر فقیهان نیز به این مسئله اشاره شده است به عنوان نمونه امام خمینی در این
بارهمینویسد:

زنى كه عقد دائمى ش��ده نبايد بدون اجازة ش��وهر از خانه بيرون رود ،و بايد خود را

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

این است که از شوهر خود اطاعت نماید و نافرمانی از او نکند (امامخمینی 1421ج 1و .)745 :2و حکومت
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براى هر لذتى كه او مىخواهد ،تس��ليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن

او جلوگي��رى نكند .و اگر در اينها از ش��وهر اطاعتكند ،تهي��ة غذا و لباس و منزل
او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر ش��ده بر ش��وهر واجب است و اگر تهيه نكند،

چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد ،مديون زن است(امام خمینی381-382: 1381م

.)۲۴۱۲

ایش��ان در ادامه میگوید« :اگر زن در كارهايى كه در مس��ئله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند

گناهكار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نمىرود»(امام خمینی :1381

382م .)۲۴۱۳بدیهی است که این حق ،مخصوص مرد نبوده و زن نیز از این حق مشترک برخوردار است.

گفتنی اس��ت ،زن عالوه بر «تکمین خاص» ،یعنی لزوم اجابت خواس��تههای مشروع شوهر و ایفای

وظایف ناشی از زوجیت در مورد کامجویی و به تبع آن مسکنگزینی ،الزم است که سرپرستی و مدیریت
شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتی نظارت او را بر اعمال و معاشرتهای خویش تا آن حد

که به شئون زندگی زناشویی و مصالح خانواده مربوط است ،قبول نماید .و این چیزی است که حقوقدانان
از آن به «تکمین عام» تعبیرکردهاند(کاتوزیان الف  1371ج.)22 :1

ولی باید عنایت داشت که اصطالح تمکین عام به هیچ وجه به مفهوم اطاعت عام و بیچون و چرای

زن از شوهر نیست ،چه ،همانطور که بیان شد ،ق ّوامیت شوهر بر زن تنها در محدودة زوجیت و امور مربوط

به مصالح خانواده است و هیچگاه متعرض حقوق و آزادیهای مشروع زن و محدودة استقالل او نمیشود.
 .2-3تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن

اختیار انتخاب محل زندگی با مرد است مگر اینکه این اختیار را شوهر به زن واگذار کرده باشد و یا خالف
شأن اجتماعی زن باشد و یا ضرر جانی و جسمی برای زن داشته باشد.
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 .2-4تبعیت از مرد ،در خروج از منزل و ورود دیگران به منزل
خروج زن از منزل باید با اجازه همسرش باشد ،مگر اینکه برای انجام تکالیف دینی؛ مثل حج واجب یا

برای انجام مداوا از منزل خارج شود ،یا ماندن در خانه ضرر جانی ،بدنی و شرافتی،برای زن داشته باشد.

بر اس��اس اصل برائت و اباحه اعمال در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسانها ،خروج زن از

منزل و معاش��رت وی ،بیآنکه مقارن با مفسدهای باشد ،باید عملی روا تلقی شود ،اما با عنایت به حقوق
شوهر و تکالیف متقابل زن ،بویژه تمکین او در برابر کامجویی شوهر و همچنین با در نظر گرفتن مصالح

خانواده و مسؤولیت شوهر در حفظ و صیانت زن ،این حق زن با اشکالها و ابهامهایی مواجه شده است.

را به دست آورد و در مقابل شوهر میتواند ،زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند ،اگر چه این عمل زن با

مقـــاله

نظریة مشهور در فقه امامیه بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر ،الزم است که رضایت او
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حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد(طباطبایی1363ج .)317 :10

شهید ثانی نوشته است :از جمله تکالیف زن در برابر شوهر این است که از منزل بدون اذن او خارج

نش��ود ،حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراس��م فوت یکی از اقوامش باشد.سبزواری

(بیت��ا )186:و صاحب جواهر(نجفی 1981ج )306 :31و امام خمینی (1421ج2و )745 :1نیز چنین عقیدهای
را ابراز داشتهاند.

برخی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفتهاند« :از نظر فقهی ،اصوالً خروج زن از خانه به هر

منظور که باشد ،باید با موافقت شوهر انجام پذیرد»(محقق داماد316 :1372؛ حائری.)964 :1379

به هر حال ،مبنای این باور میتواند ،از یک سو ،اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق

باش��د (نجفی 1981ج )147 :31و از س��وی دیگر میتوان پایه نظریة مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق

کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمیسازد .بنابراین زن باید برای خارج شدن

أْ ُ
الولى» (مشکینی.)226 :1377

توضیح اینکه :آیه  33س��وره احزاب در خطاب به همس��ران پیامبر -صلی اهلل علیه و آله -و در مقام

توصیه به حفظ عفت و حجاب است ،که در خانههای خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین  -که زنان با

پیراهنهای بدننما بیرون میآمدند  -در میان مردم ظاهر نشوید .روشن است که از این جهت ،به ممنوعیت

خروج زن بدون کسب اجازه شوهر ارتباطی ندارد.

و همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کردهاند ،ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع

به طور مطلق برای شوهر ،با قاعده امساک به معروف (طالق )2 :و معاشرت نیکو با زن (نساء )19 :مغایرت

دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسالم ،راه را بر چنین باوری مسدود میسازد ،چرا

که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد ،به او اجازه داده میشود ،که حتی زن خود را به طور ابد
زندانی و در بند خانه خویش قرار دهد (فضل اهلل .)92 :1421

.2-5تبعیت از مرد در اصل شاغل بودن و نوع شغل
در صورتی که شغل زن خالف انتظار عرف زمان ،مکان و موقعیت و جنسیت زن و مرد باشد .شوهر به
استناد ریاست و مسؤولیت خود در حفظ مصالح و سالمت خانواده و حراست از حیثیت آن ،حق دخالت

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

از منزل که زمینه بهرهجویی مرد را از میان میبرد ،اجازه بگیرد(نجفی 1981ج  )333 :17البته در اثبات این
ي بُيُوتِ ُك َّن َو ال تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج الْجا ِه ِليَّ ِة
«و قَ ْر َن ف 
نظریه برخی به آیه  33سوره احزاب تمسک جستهاند که َ
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دارد .البته ،کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب میگردد و زن میتواند همانند مرد

با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد واز این جهت منعی برای او
وجود ندارد (شمسالدین193 :1996؛ زحیلی .)298 :1420اصل بیستم قانون اساسی نیز به نوبه خود این مطلب
را تأیید میکند.

در ابتدا باید یادآور ش��د که کار و اش��تغال زوجه به طور معمول مستلزم بیرون رفتن از خانه است و

فعالیت شغلی او با اولویت بیشتری به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق
خواهد داشت که او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد .بدین جهت است که برخی
از اندیش��مندان معتقدند« :از نظر فقهی ،اصوالً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد ،باید با موافقت

شوهر انجام پذیرد .بنابراین ،چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ،ازدواج انجام نگرفته

[باشد] ،شوهر میتواند مطلقا ًزن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند» (محقق داماد:1372

.)316

ماده  1117قانون مدنی مقرر داش��ته است« :ش��وهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی

مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ،منع کند».

اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده ،بلکه آن را به تمام شغلهایی که پیش

از آن آغاز گشته نیز تسری دادهاند ،حتی گفتهاند« :رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمیکاهد؛ زیرا

منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعالم رضایت ساقط شده است .بقای این اختیار در زمرة
مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسؤولیتهای شوهر در اداره خانواده

است»(صفایی و امامی 1380ج .)235 :1امام با اینکه با اشتغال زن مخالفتی نمیکنند ،اما در سخنانشان ،وظیفه
اصلی زنان را تربیت اوالد صالح دانس��ته و دامن زنان را انس��ان ساز معرفی میکنند.ایشان زنان را متوجه

وظیفة اصلی خود ،یعنی تربیت فرزند میکنند « :شما خانمها ...معلم هستيد؛ دو شغل شريف داريد ...يكى
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شغل تربيت فرزند ،كه اين از همه شغلها باالتر است .يك فرزند خوب شما اگر به جامعه تحويل بدهيد،
براى شما بهتر است از همه عالَم(»..امام خمینی1385ج)90 :8و همچنین میفرمایند« :امروز زنان در جمهورى
اسالمى ،همدوش مردان در تالش سازندگى خود و كشور هستند»(امام خمینی1385ج.)275 :12

 .3وظایف حقوقی مختص مرد نسبت به زن
در رابطه با حقوق زن بعد از ازدواج به دو نوع حقوق تأکيد شده که اين دو نوع حقوق عبارت از حقوق

مالي و حقوق غير مالي است.

حقوق مالي زن که شوهر مکلف به رعايت آن است حق نفقه ،حق مهر و حق ميراث است ،اما حقوق

میتوان آن را برداش��ت کرد ،اين نوع حقوق عبارتند از :برخورد نیک شوهر در برابر زن؛ اکرام و مدارا؛

مقـــاله

غير مالي زن عبارت از آن دس��ته حقوقي است که به صورت قانونی نیامده است ولی از آیات و روایات
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مراقبتهای دینی و اخالقی؛ اجازه مالقات و رفت و آمد با والدین و دوس��تان؛ اذیت و آزارنکردن زن؛

وظایف زناشویی و همبستری مرد نسبت به زن.
 .3-1برخورد نیک شوهر در برابر زن

«و ِ
عاش ُرو ُه َّن بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف فَإ ِْن َك ِر ْهتُ ُمو ُه َّن
در مورد برخورد نيک با زن خداوند در سورة نساء آية 19ميفرمايدَ :
ف ََعسى أَ ْن تَ ْك َر ُهوا َش ْيئ ًا َو يَ ْج َع َل اهللُ في ِه َخ ْيرا ً َكثيرا ً» ترجمه :با زنان خويش به طور شايسته و پسنديده معاشرت

کنيد پس اگر ايشان مورد قبول و پسند شما واقع نگردند ،شايد چيزي را پسند نکنيد و آن را بد بدانيد که

خداوند در آن خوبيهاي فراوان را نهفته باشد.

از ترجمه آيه فهميده ميشود که شوهران در گفتار ،کردار و رفتار خوب با همسرانشان خلق خوش و

رفتار نيک را بکار گيرند ،اگر هر کدام از عادات زنان برای شوهران ناپسند باشد بايد صبر و شکيبايي پیشه
کنند ،چنانچه حضرت پيغمبر اسالم فرمودهاند« :بهترين شما آنهایي هستند که با زن و فرزندان خود بهترين

 .3-2اکرام و مدارا
مرد وظیفه دارد قدرش��ناس همسرش باش��د و او را نعمتی از جانب خدا بداند .وی را گرامی داشته ،با او
مدارا کند ،لغزشهایش را ببخشد و سختگیری و لجبازی نکند .اسالم چنین برخوردی را از حقوق زن

و وظایف شوهر میداند.

امام سجاد علیه السالم فرمود :حق همسرت این است که بدانی خدای متعال او را وسیلة آرامش و انس

تو قرار داده و نعمتی است از جانب خدا بر تو ،پس او را گرامی بداری و با وی مدارا کنی .گرچه تو نیز

بر وی حق داری ،تو باید دلسوز او باشی؛ زیرا اسیر تو است .باید غذا و لباسش را فراهم سازی و اگر اشتباه

کرد ،ببخشی(مجلسی 1374ج .)5 :74

1

 .3-3مراقبتهای دینی و اخالقی
مرد وظیفه دارد به مسائل اعتقادی ،اخالقی و دینی همسرش عنایت داشته باشد؛ یا خودش در اینباره به او
علي بن الحسين عليه السالم«:وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل عزوجل جعلها لك سكن ًا و انس ًا فتعلم أن ذلك نعمة
 .1قال ّ
من اهلل عليك فتكرمها وترفق بها  ،وإن كان حقك عليها أوجب فان لها عليك أن ترحمها النها أسيرك وتطعمها وتكسوها وإذا
جهلت عفوت عنها».

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

رفتار را داشته باشند و من براي خانوادهام از همة شما بهترم»(زحيلي.)140 : 1420
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کمک کند یا وسیلة آموختن آنها را برایش فراهم سازد .مواظب اخالق و رفتارش باشد .به کارهای خوب
و اخالق پس��ندیده دعوتش کند و او را از کردار زشت و اخالق ناپسند نهی کند .در یک کالم ،او را از
آتش دوزخ برهاند و به بهشت دعوت کند.

این یکی از آثار و لوازم سرپرستی و قیمومیت است که بر عهدة مردان نهاده شده است.

قرآن میفرماید« :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خودتان و خانوادهتان را از آتش دوزخ نگه داريد،

آتشى كه هيزم آن ،مردم و سنگها هستند».1

 .3-4اجازه مالقات و رفت و آمد با والدین و دوستان

شوهر نبايد مانع ديد و باز ديد زن از والدين و اقارب وي شود ،بعضاً به خاطر سوء تفاهمات و يا رنجش که

ميان والدين زن و نزديکان شوهر صورت ميگيرد ،شوهر مانع رفت و آمد خانم به منزل والدينش ميشود.

در حاليکه مسائل شخصي نميتواند حق زن را در اين رابطه محدود نمايد ،حتی در حاالت عاجل و وقوع
مريضيها و حوادث ديگر زن ميتواند بدون اجازه شوهر به خدمت والدين و اقارب بشتابد.

 .3-5اذیت و آزار نکردن زن
شوهر نبايد با کلمات زشت و يا بی حرمتی همسر خود را که مادر فرزند وي است مورد اذيت و آزار قرار
دهد؛ زيرا اين عمل از شخصيت و کرامت زن ميکاهد .خداوند متعال ميفرمايد«:تنها به خاطراذيت و آزار

آنها را نگاه نداريد و هر کس چنين کند به راستي به خويشتن ستم ميکند»(2زحيلي.)140 :1420

همچنان حديث مبارک است « :يطعمها إذا طعم ،و يكسوها إذا اكتسى ،و ال يضرب الوجه ،و ال يقبح،

و ال تهجر إال في المبيت»(عدالت خواه )198 :1387؛ يعني حق زن شما بر شما آن است هرگاه غذا صرف

کني به وي غذا بدهي و هرگاه لباس پوشيدي به وي نيز لباس بپوشاني و بر چهره و صورت او سیلي نزني
و او را زشت و قبيح نسازي و از او کناره نگيري و او را ترک نکني مگر در خانهات.

| سال نوزدهم | شماره هفتاد و شش | پاییز 1396

پیامبر اس�لا م صلی اهلل علیه و آله فرمود  :هر مردى کهبه صورت همس��رش سیلى بزند خدا به فرشته

مأمور دوزخ (مالک) دس��تور میدهد که در دوزخ هفتاد سیلى بر صورتش بزند .و هر مردى که دستش
خ دستش با میخ هاىآتشین
را بر موهاى زن مسلمانى بگذارد (براى اذیت موى سرش را بگیرد) در دوز 

کوبیدهمیشود.

3

آمنُوا قُوا أَنْف َُس ُك ْم َو أَ ْه ُ
جار ُة»(تحریم.)6:
« .1يا أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
اس َو ال ْ ِح َ
ليك ْم نارا ً َوقُو ُد َها النَّ ُ
«و ال تُ ْم ِس ُكو ُه َّن ِضرارا ً لِتَ ْعتَ ُدوا َو َم ْن يَف َْع ْل ذل ِ َ
ك فَ َق ْد َظ َل َم نَف َْسه» (بقره.)231:
َ .2
ّ
فأي رجل لطم امرأته لطمة ،أمر اهلل ع ّز
«
قال:
أنه
وآله)،
عليه
اهلل
ى
ل
(ص
اهلل
رسول
عن
المتقدم
بالسند
الحوالء،
حديث
وفي
.3
ّ
ّ
حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنّم ،وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة،
على
فيلطمه
النيران
خازن
مالك
وجل
ّ

يکي از موارد بسيار مهم رعايت عدالت ميان زنان است ،در صورتيکه مرد داراي چند همسر باشد

مقـــاله

 .3-6رعایت عدالت در میان زنان
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بايد عدالت را رعايت کند .خداوند متعال براي کساني که در بين زنان خود نميتوانند عدالت را رعایت
کنند فرموده است « :فَإ ِْن ِخ ْفتُ ْم أَ َّ
ال تَ ْع ِدلُوا ف ِ
َواح َدة »1؛«اگر نگران آن بوديد که نتوانيد به عدالت رفتار کنيد،
به يک همسر اکتفا کنيد»(زحيلي.)141 :1420

شوهر موظف به رعايت عدالت مادي و معنوي در حد توان ميان زنان خود ميباشد .شوهر نبايد يکي را

نسبتبهديگریدرغذا،لباس،مسکنترجيحدهد.مگرآنچهنميتوانمانعآنشدکهعبارتازتمايلقلبيو

غير ارادي انسانها است .چنانچه خداوند در سوره نسا آيه 129فرموده است« :شما هرگز نمىتوانيد ميان زنان
عدالت كنيد هر چند [بر عدالت] حريص باشيد! پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را
سرگشته [=بال تكليف] رها كنيد .و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد ،يقيناً خدا آمرزنده مهربان است».

 .3-7وظایف زناشویی و همبستری مرد نسبت به زن
اما فقها در دو قسمت به این بحث پرداختهاند:

 .1حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است ،پس از عروسی،هفت شب را نزد او بماند و اگر

ثبیه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای یک زن است ،باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه

شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است ،باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند (حق

قَسم) (.کاتوزیان الف 446 :1371؛ محقق حلّی ۱۴۰۹ج۵۶۶ :۲؛ نجفی1981ج۱۴۸ :۳۱؛ جزیری 1420ج۲۲۷ :۴؛ امام

خمینی 1421ج2و.)746 :1

فقیهان امامیه و اهل سنت در اصل وجوب قسم اتفاق نظر دارند .شیخ مفید نخستین فقیهی است که

بابی را به نام باب قس��م در کتاب نکاح خود مطرح کرده است(ش��یخ مفید )۵۱۶ :۱۴۱۰و فقهای بعدی از او

تبعیت کردهاند روایات فراوانی نیز بر آن داللت دارد (س�لار۱۵۵ :۱۴۱۴؛ ابن ادریس ۱۴۱۰ج۶۰۷ :۲؛ بحرانی
1405ج۵۸۸ :۲۴؛ انصاری۴۷0–۴۷1 :۱۴۱۵؛ جزیری۱۴۲۰ج۲۲۸ :۴؛ حرعاملی ۱۴۰۳ج.)۸۰ :۱۵

 .2نزدیکی جنسی :شوهر مکلف است ،هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این

از حقوق زن محسوب میشود .در تحريرالوسيله آمده است ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه

جايز نيست مگر اينكه با اذن او باشد ،حتى بنابر اقوى اگر منقطعه باشد .و اين حكم اختصاص به نداشتن
سمر كفّه بمسامير من نار»( نوری بیتا ج.)250 :14
( .1نساء.)3:

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

قانون در این مورد ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفا کرده است.
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عذر دارد و اما با وجود عذر مادامى كه موجود است ،مطلقاً جايز مىباشد ،مانند اينكه ترس ضرر بر او يا

بر زوجه باشد (امام خمینی1421ج2و.)698 :1

نتیجه
با بررس��ی در آثار فقها و امام حاصل شد ،خانواده یک واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی
انس��ان است ،زندگی زناش��ویی قوام ،تحکیم و استمرارش به محبت ،دوستی ،تفاهم ،احترام متقابل و به

رسمیت شناختن و رعایت حقوق همدیگر است .بنابراین دین اسالم برای آنکه محیط و اجتماع کوچک
خان��واده ق��وام پیدا کند و تداوم یابد ،برای هر یک از زن و ش��وهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این

حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است؛ چرا که خداوند هر جا حقی در نظر گرفته ،تکلیفی را
مقرر نموده است.
هم ّ

قوانین و مقررات و برنامههای کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،حمایت و پاسداری

از قداس��ت آن و اس��تواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد .و زن و مرد بر اساس

حکمت الهی با لحاظ تفاوتهای طبیعی آنها باید از حقوق انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عادالنه
برخوردار شوند.
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 زمخشری ،محمود بن عمر1415(.ق) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوهالتأویل ،بیروت:دار الکتب العلمیه.
 س��ایس ،محمد علی و عبدالطیف السبکی و محمد ابراهیم کرسون1415( .ق) تفس�یر آیات االحکام ،بیروت:انتشارات دار ابن کثیر.

 -سبزواری ،محمد باقر(.بیتا) کفایة األحکام ،اصفهان :مهدوی.

 -سالر بن عبدالعزیز1414(.ق) المراسم العلویه ،قم :مطبعة امیر.

 شمس الدین ،محمد مهدی )1996(.مسائل حرجة فی فقه المرأة -حقوق الزوجیة ،بیروت :انتشارات موسسةالدولته للدراسات و النشر.

 شیخ طوسی ،محمد بن حسن1388(.ق) المبسوط فی فقه االمامیة ،تهران :مکتبه مرتضویه. -شیخ مفید ،محمد بن نعمان1410(.ق) من ال یحضره الفقیه ،بیروت :دارالصعب.

 -صفایی ،سید حسین و اسداهلل امامی( )1380حقوق خانواده ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

| بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س) |

 -دمشقی ،اسماعیل بن عمر1418(.ق) تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار المکتب العلمیة.
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 طباطبایی ،سید محمد حسین1419( .ق) تفسیر المیزان ،قم :مؤسسة النشر االسالمی. طباطبایی ،سید محمد حسین1363( .ق) المیزان فی تفسیر القرآن،قم :نشر اسالمی. طبری ،محمد بن جریر(.بیتا) تفسیر الطبری ،قاهره:دار المعارف. طریحی ،فخرالدین )1375(.مجمع البیان ،تهران:کتابفروشی مرتضوی. عاملی ،باقر )1350(.حقوق خانواده ،تهران :انتشارات مدرسه عالی دختران ایران. عدالت خواه ،عبدالقادر )1387(.حقوق فامیل ،کابل :انتشارات میوند. فخررازی ،محمد بن عمر (.بی تا) التفسیر الکبیر ،قاهره :چاپ افست تهران. -فراء بغوی ،حسین بن مسعود1407(.ق) تفسیر البغوی ،معالم التنزیل ،بیروت :انتشارات دار المعرفة.

 فضل اهلل ،سید محمدحسین1421( .ق) تأمالت اسالمیة حول المرأة ،بیروت :انتشارات دار المالک.	-ــــــــــــــــــ 1420( .ق) دنيا المرأة ،بيروت :دارالمالك.

	کاتوزیان ،ناصر( .الف ) 1371حقوق مدنى خانواده ،تهران :شركت سهامى انتشار.	ــــــــــــــــــ ( .ب )1371مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،تهران :انتشارات مدرس.	ــــــــــــــــــ)1382(.حقوقخانواده،تهران:نشرمیزان. گروهی از مترجمان )1377( .تفسیر هدایت ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی. مجلسی ،محمدباقر )1374(.بحار األنوار ،تهران :المکتبة اإلسالمیة. -محقق حلی ،جعفربن حسن1409(.ق) شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،تهران :انتشارات استقالل.

 محقق داماد ،سید مصطفی )1372(.بررسی فقهی حقوق خانواده  -نکاح و انحالل آن ،تهران :نشر علوماسالمی.
 مشکینی ،علی )1377(.مصطلحات الفقه ،قم :نشرالهادی. میرخانی،عزت السادات)1379( .رویکردی نوین در روابط خانواده ،تهران :سفیر صبح. میرزا خسروانی ،علیرضا1390(.ق) تفسیر خسروی ،تهران:کتابفروشی اسالمی.| سال نوزدهم | شماره هفتاد و شش | پاییز 1396

 نجفى ،محمدحسن )1981( .جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،بیروت :انتشارات داراحیاء التراث العربی. نجفی خمینی،محمد جواد )1398( .تفسیر آسان ،تهران:انتشارات اسالمیه. -نوری  ،حسین بن محمد تقی(.بیتا) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بیجا ،بینا.

 وزارةاألوقاف و الشؤون اإلسالمیه الکویت( .بیتا) الموسوعة الفقهیه،کویت :وزارةاألوقاف و الشؤون االسالمیهالکویت.

